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ERRATA Nº 02 AO EDITAL Nº. 01, de 13 de julho de 2018

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINAS DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO,
PARA O SEMESTRE LETIVO 2018.2
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA os itens 2.2. d) e 8.2 do Edital

Onde se lê:
2.2. No ato da inscrição deverão ser anexados:
d) Comprovante de pagamento da taxa de INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL
DE PÓS-GRADUAÇÃO), no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).
O
candidato
deverá
gerar
o
boleto/GRU
correspondente
no
endereço
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc= (anexar o
comprovante digitalizado em formato jpg ou pdf);
8.2. Para realização da matrícula, o candidato listado na Convocatória Final deverá efetuar o
pagamento da taxa MATRÍCULAS – ALUNO ESPECIAL (MESTRADO), no valor de R$ 170,00
(cento e setenta reais). O boleto/GRU deve ser gerado no endereço eletrônico
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc= e apresentar
o comprovante de pagamento original no momento da matrícula presencial.

Leia-se:
2.2. No ato da inscrição deverão ser anexados:
d) Comprovante de pagamento da taxa de INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL
DE PÓS-GRADUAÇÃO), no valor de R$ 60,17 (sessenta reais e dezessete centavos).
O
candidato
deverá
gerar
o
boleto/GRU
correspondente
no
endereço
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc= (anexar o
comprovante digitalizado em formato jpg ou pdf);
8.2. Para realização da matrícula, o candidato listado na Convocatória Final deverá efetuar o
pagamento da taxa MATRÍCULAS – ALUNO ESPECIAL (MESTRADO), no valor de R$ 185,99
(cento e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos). O boleto/GRU deve ser gerado no
endereço
eletrônico
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc= e apresentar
o comprovante de pagamento original no momento da matrícula presencial.

Salvador, 20 de julho de 2018.
Coordenação do PPGE-UFBA.

